
Nr. 

d/o
Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale

unități de 

măsură
Cantitate

1 2 3 4

а) investiții în construcția de noi rețele și noi capacități de producere

1 Gazificarea cartierului locativ com. Bubuieci km. 3.535

2 Gazificarea cartierului locativ com. Ciorescu km. 0.500

3 Gazificarea cartierului locativ or. Durlești km. 4.642

4 Gazoduct de presiune medie din str. T. Vladimirescu - s. Trușeni km. 2.000

5 Gazoduct de presiune medie și joasă cu instalarea PRG, or. Codru, mun. Chișinău km. 0.072

6 Inelarea gazoductului cu montarea PRG, str. Muncești 788, mun. Chișinău  buc. 1

7 Stația de protecție catodică (prize de împămîntare) buc. 4

8 Sistem de telemetrie la stația de protecție catodică buc. 30

9 PRG, s. Dumbrava, com. Trușeni, mun. Chișinău  buc. 1

10 Reconstrucția PRG, com. Bubuieici, Băcioi, mun. Chișinău buc. 3

11 Gazoduct de presiune medie (inelare) or. Aeroport (proiectarea) proiect 1

12
Stația de protecție catodică, str. Pădurii 20 (clădirea SRG), str. București 92, str. Industrială 24, 

str. Nadejda Russo 2, mun. Chișinău (proiectarea)
proiect 1

13 Gazoduct de presiune medie com. Stăuceni km. 0.400

b) investiții în rețele și capacități de producere existente

1 Reconstrucția gazoductului de presiune medie, str. Varșovia 6, mun. Chișinău km. 0.190

2 Reparația capitală gazoductului de presiune înaltă d720 mm, mun. Chișinău km. 1.300

3 Prize de împămîntare anodice buc. 22

4 Convertizoare buc. 7

5 Reparația capitală a dispozitivelor de opturare (d500 mm) buc. 2

6 Reparația capitală a dispozitivelor de opturare (d50-100mm) buc. 100

7 Stația de protecție catodică (telemetria) buc. 14

8 Reconstrucția PRG (proiectarea) proiect 23

9 Reconstrucția și modernizarea SRG s. Străisteni, s. Frumușica, s. Togatin (proiectarea) proiect 3

c) investiții în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice

1 Autotransport specializat un. 3

2 Autocamion un. 1

3 Press manometric un. 1

4 Aparat de curățat de înaltă presiune un. 1

5 Mașina de tăiat asfalt (manuală) un. 1

6 Pompa manuală pentru verificarea parametrelor SRG și PRG un. 5

d)
investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv 

aferente rețelelor

1 Detector de gaze buc. 10

e) investiții în clădiri și construcții, inclusiv aferente rețelelor

1
Reconstrucția sistemului de încălzire clădirii pentru instructaj tehnic din str. Alexandru cel Bun 

93, mun. Chișinău
un. 1

2 Reparația capitală clădirilor SRG, mun. Chișinău un. 6

3 Reparația capitală clădii sectorului evidență gaze din str. Titulescu 6, mun. Chișinău un. 1

f) investiții în tehnică de calcul, telecomunicații

1 Notebook buc. 1

2 Computer buc. 25
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3 UMF buc. 10

g) investiții în imobilizările necorporale

1 Crearea bazei de date "Sistemul Geoinformațional a complexului de gaze" un. 1

2 Baza de date (arhiva electronică a întreprinderii pe sectoare, mun. Chișinău) un. 1

3 Licențe Anti-Virus corporativ un. 1

4 Program WinCmeta Neo un. 2

5 Software de server poștal un. 1

6 Sistem de organizare "rând electronic" un. 1

7 Modernizarea software 1C Contabilitate un. 1

h) alte investiții legate de activitatea licențiată

1 Condiționer buc. 4


